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I. Objetivo do Ministério 
 

O objetivo do Ministério é apoiar o manuseio do dinheiro da Igreja, para que seja 
seguro e transparente à congregação. 

 

II. Composição do Ministério 

Líderes:  David Penna, Raquel Castanheira, Sérgio Klaine e André Travinski 

Colaborador(es):  Wercy 

 

III. Atribuições do Ministério 
 

1.  As atividades rotineiras do Ministério são: 

 Elaborar e aprovar os procedimentos relativos a finanças; 

 Elaborar e manter atualizado o orçamento anual; 
 Receber e organizar os documentos relativos a pagamentos e receitas; 

 Preparar os relatórios mensais de contabilidade; 
 Elaborar a prestação de contas à congregação; 
 Informar à congregação sobre a situação e os objetivos financeiros da Igreja; 

 Efetuar os pagamentos mensais; 
 Recolher e depositar em conta bancária as doações e as coletas; 

 Assessorar a liderança sobre gastos extraordinários. 
 

2. As atividades eventuais do Ministério são: 
  

 Coordenar a admissão/demissão de funcionários; 

 Analisar contratos de serviços; 
 Substitui o responsável pelo Ministério de Benevolência quando da ausência deste. 

 
 

IV. Recursos Necessários 

 O Ministério necessita semanalmente de 2 membros para realizar a 
contagem da oferta dominical. 

 Mensalmente de um microcomputador com o MS Office para registrar as 
receitas e despesas. 

 Anualmente de no mínimo 3 membros para realizar o rodízio de atividades. 



V. Próximas Metas 

As metas do ministério para os próximos meses são: 

 Melhorar a comunicação com outros ministérios; 
 Atualizar o gráfico de receitas e despesas no mural; 

 
 

VI. Periodicidade das Reuniões 

O Ministério realiza reuniões informais por e-mail. 

 

VII. Periodicidade de Revisão deste Plano de Ministério 

Este Plano de Ministério deverá ser re-analisado e revisado anualmente. 

Próxima revisão do Plano será em 2020. 
 
 
 


